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Activităţile implementate în cadrul proiectului şi rezultate obţinute:
Activităţile care urmau să fie organizate în baza acestui grant consistau în realizarea
de întâlniri în 14 filiale judeţene, cu participarea unui număr de aproximativ 30 de primari de
comună din judeţul respectiv. Până la finalul grantului s-a reuşit organizarea de întâlniri cu 19
filiale judeţene, acest lucru fiind posibil mai ales datorită faptului că întâlnirile au avut loc cu
câte două sau trei filiale judeţene. Această strategie a avut un efect benefic dacă ţinem cont de
faptul că a permis participanţilor să vadă că fac parte dintr-o organizaţie puternică şi unită, să
se cunoască reciproc, să afle despre problemele similare pe care le au alte comune şi să
identifice eventual soluţii care au fost de succes la nivelul unei alte autorităţi locale.
De asemenea a avut un impact deosebit şi în ceea ce priveşte faptul că a permis
preşedinţilor de filială să observe cum sunt organizate celelalte filiale, cum a fost organizată
întâlnirea, eventual chiar să înveţe din unele greşeli de organizare inerente unor întâlniri care
au fost organizate în unele filiale pentru prima dată. Este evident faptul că organizarea de
întâlniri cu câte 3-4 filiale judeţene are un rol benefic, deoarece permite conducerii asociaţiei
să fie prezentă la astfel de evenimente, lucru imposibil de realizat la nivelul a 41 de filiale
judeţene. Organizarea acestor activităţi într-un număr atât de mare de filiale a determinat şi
apariţia unei concurenţe între filialele judeţene, cu efecte pozitive în ceea ce priveşte
mobilizarea. De asemenea, prin prisma acestei mobilizări crescute se va putea face la prima

adunare generală o evaluare a acivităţii filialelor prin prisma indicatorilor de preformanţă care
au fost aprobaţi cu ocazia consiliului director care a avut loc la Vatra Dornei în toamna anului
2004.
Graficul acestor întâlniri a fost următorul:

Nr.

DATA

Locul

Filialele participante

Număr de
participanţi

Crt.
1.

14.05.2005

Piteşti

Argeş

29

2.

11.06.2005

Focşani

Vrancea

20

3.

12-14.06.2005

Durău

Bacău,

Bistriţa-Năsăud,

98

Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava
4.

5.07.2005

Satu Mare

Maramureş, Satu Mare, Sălaj

45

5.

14.07.2005

Ploieşti

Prahova

56

6.

16.07.2005

Bran

Braşov

36

7.

22-23.07.2005

Crivaia

Caraş-Severin, Mehedinţi, Timiş

45

8.

28.07.2005

Târgovişte

Dâmboviţa

71

9.

29.07.2005

Alba Iulia

Alba, Sibiu

60

Gradul de mobilizare al filialelor judeţene nu a fost uniform, din acest punct de vedere
existând filialele mai bine organizate şi care au reuşit să atragă la aceste întâlniri un procent
de 70-80% din comunele din judeţul respectiv; în alte cazuri procentul a fost mult mai scăzut,
mai ales în filialele cu puţini membri. Au fost şi cazuri în care conducerea de la nivelul filialei
nu a reuşit să moblizeze primarii de comună din judeţul respectiv, cazuri în care s-au înlocuit
persoanele respective cu alţi primari mai activi din judeţul respectivi, capabili să atragă pe
viitor noi membri. Din cele 19 filiale judeţene implicate în acest grant, 10 au noi preşedinţi de
filială şi noi consilii directoare formate din 5 persoane.
Este demn de menţionat că Asociaţia Comunelor număra la începutul anului 2005 un
număr de 1145 membri, ajungând în prezent, ca urmare a activităţilor care au avut loc la
nivelul filialelor judeţene, să numere 1523 membri, adică jumătate din comunele din
România. Un alt succes evident al strategiei promovate prin intermediul acestui grant este
aceea că adeziunile de aderare la A.Co.R. a unor noi comune continuă să sosească la sediul
asociaţiei într-un număr de 10 adeziuni săptămânal, o dovadă a ecoului ulterior al activităţilor
chiar şi în rândul primarilor de comună care nu au putut participa la întâlniri.

În urma activităţilor desfăşurate s-au atras peste 250 de noi membri (calitatea de
membru se obţine după ce consiliul local votează o hotărâre de aderare la Asociaţia
Comunelor din România, care este trimisă ulterior preşedintelui asociaţiei şi care, în baza ei
eliberează certificatul de membru. Durata acestui proces este de cel puţin două luni, ceea ce
face ca rezultatele integrale ale activităţilor să poată fi cuantificate în varinată finală abia după
3-4 luni de la finalizarea grantului).
Rolul acestor întâlniri era de a populariza activităţile Asociaţiei Comunelor din
România în rândul membrilor sau potenţialilor membri, cu scopul de a întări structura
organizatorică a asociaţiei, prin întărirea filialelor judeţene. Importanţa filialelor judeţene este
vitală pentru o organizaţie cu un număr de potenţiali membri de 2829, adică totalitatea
comunelor din România.
În ceea ce priveşte capacitatea de mobilizare se poate vedea că la nivelul acestor
întâlniri au participat 456 de primari de comună din judeţele implicate, ceea ce determină un
potenţial de creştere ulterior al asociaţiei. La acest lucru mai trebuie adăugat faptul că membri
din filialele respective au devenit mult mai conştienţi de forţa unui acţiuni comune şi de
importanţa apartenenţei la o asociaţie care să le reprezinte în mod unitar interesele. Acest
lucru a devenit evident mai ales în urma apariţiei ordonanţei privind nivelul de salarizare a
aleşilor locali, care a determinat o creştere substanţială a indemnizaţiilor şi care a fost
determinată de demersurile şi protestele înaintate în scris de asociaţie în urma fiecărei întâlniri
membrilor guvernului. De asemenea, un rol deosebit de important l-a avut faptul că la toate
întâlnirile a fost prezenţi cel puţin un parlamentar din judeţul respectiv şi care au preluat
mesajele şi problemele care le-au fost prezentate. Au fost prezenţi în majoritatea judeţelor şi
reprezentanţi ai consillilor judeţene, ceea ce va contribui la normalizarea relaţiilor între
autorităţile locale şi cele judeţene. De asemenea, la unele întâlniri au fost prezenţi şi
reprezentanţi ai presei locale, prin intermediul căror ecoul activităţilor de la nivelul judeţului a
ajuns şi la nivelul celorlalte comune, dar şi instituţii din judeţ care au devenit conştiente de
existenţa A.Co.R. (de exemplu prefecturile).
Toate filialele implicate în acest proiect au finalizat sau se află în proces de finalizare
cu înregistrarea filialelor din punct de vedere juridic, ceea ce le va permite să-şi organizeze şi
finanţeze activităţi la nivel judeţean, să-şi angajeze personal propriu (obiectiv prevăzut în
strategia de dezvolttare a A.Co.R. pentru următorii 2 ani), să aplice pentru proiecte de
finanţare, să elaboreze proiecte de investiţii comune, etc.
Participanţii la întâlniri au discutat şi despre principalele modificări care trebuie aduse
cadrului legislativ care reglementează activitatea administraţiei publice locale (legea

administraţiei publice, legea finanţelor pulice locale, legea venitului minim garantat), discuţii
care au contribuit la creionarea punctelor de vedere ale asociaţiei referitor la principalele
probleme existente, într-un moment în care cadrul legislativ se află în proces de amendare.
Aderarea de noi membri şi activarea celor existenţi prin activităţi la nivelul filialelor
judeţene a avut şi un alt efect deosebit de important pentru funcţionarea oricărei organizaţii şi
anume îmbunătăţirea nivelului de colectare al cotizaţiilor. Din acest punct de vedere merită
remarcat faptul că de la începutul derulării grantului şi până în prezent au fost încasate peste
300 milioane lei, care reprezintă în medie contribuţia a aproximativ 100 de noi comune
membre. Este demn de remarcat faptul că în acest moment ritmul de plată pentru ultima lună
este de aproximativ 50 milioane săptămânal, ceea ce va determina, dacă ritmul plaţilor va
continua până la sfârşitul anului, o creştere de 3 ori faţă de nivelul cotizaţiilor corespunzător
perioadei similare a anului trecut.
Creşterea numărului de membri a fost evidentă în creşterea capacităţii de mobilizare a
asociaţiei pentru alte activităţi de la nivel naţional organizate de A.Co.R., dar şi de către
Federaţia Autorităţilor Locale din România.
Activităţile finanţate au mai urmărit redactarea, editarea şi distribuirea noului statut al
asociaţiei către membri, activitate care prevede distribuirea poştală a unui exemplar către
fiecare comună din România, ceea ce va pune în evidenţă existenţa asociaţiei şi va contribui la
atragerea de noi membri.
De asemenea, comunele care au făcut demersurile de a deveni membre au primit
certificatele care atestă calitatea de membru, în paralel având loc crearea unei baze de date a
asociaţiei care include membri din cadrul fiecărei filiale judeţene, precum şi informaţii
privitoare la nivelul cotizaţiilor încasate şi a celor restante.
Creşterea capacităţii financiare a permis A.Co.R. creşterea staff-ului executiv cu un
coordonator programe prin angajarea unui absolvent de administraţie publică, ceea ce
contribuie la îmbunătăţăirea capacităţii organizatorice a executivului naţional, oferirea de
consultanţă în ceea ce priveşte programele de finanţare către membri, extinderea numărului de
proiecte în care este implicată Asociaţia Comunelor din România, etc. De asemenea, au mai
fost angajate pe bază de convenţie două persoane, una cu atribuţii în ceea ce priveşte
activităţile de secretariat, cealaltă cu rolul de a actualiza pagina de internet a asociaţiei şi de a
contribui la crearea celor ale filialelor judeţene.
Evident că au existat şi unele dificultăţi şi probleme care au apărut pe parcursul
grantului şi care au fost determinate în special de următorii factori:

-

un grad ridicat de politizare existent la nivelul primarilor din unele comune sau de
existnţa unor tensiuni politice între unii membri şi reprezentanţi ai consiliilor
judeţene;

-

apatia existentă şi o neînceredere în formele de organizare asociativă, în posibilităţile
pe care acestea le oferă;

-

lipsa unei capacităţi de organizare şi mobilizare la nivelul unor preşedinţi de filială;

-

nivelul scăzut al veniturilor şi deci al capacităţii financiare a comunelor;

-

calitatea umană.
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